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FORORD

Det at begynde på universitetet er både stort og spændende, men kan også
føles overvældende. Der er mange nye informationer man eksponeres for,
nye områder man skal orientere sig i og nogle komfortzoner der brydes i
begyndelsen. Alt dette samtidig med, at man navigerer mødet og
etableringen af relationer til sine nye medstuderende. Derfor har vi i
Studenterrådet lavet denne håndbog, for at give jer den bedst mulige
studiestart her på RUC. Her søger vi at overskueliggøre disse elementer.

Vi håber, at denne håndbog kan være med til at afklare en masse af dine
spørgsmål og dermed vende din studienervøsitet til studiespændthed.

Først og fremmest vil vi gerne byde dig velkommen
til Roskilde Universitet. Denne studenterhåndbog
er lavet til dig, for at give et indblik i alt det du skal
vide som ny RUC-studerende.

3



INDHOLD

OVERBLIK

VORES FÆLLESSKABER

LIVET SOM UNIVERSITETSSTUDERENDE
4



INDHOLD

6 Velkommen til vores universitet

8 Velkomsthilsen fra rektor

10-23 OVERBLIK

24-31 LIVET SOM 
UNIVERSITETS STUDERENDE

32-41 VORES FÆLLESSKABER

42-49 FIND HJÆLP

50-59 0PSLAGSVÆRK

14 Campus

17 Studenterrådet

20 Biblioteket

26 Humbach

28 Sambach

29 Natbach

30 HumTek

35 HUMRådet

37 SAMRådet

38 HumTekRådet

40 NATRådet

41 Engagér dig i fællesskabet!

44 Studenterpræsten

46 Studenthub

49 Take Care

52 Unileksikon

FIND HJÆLP

OPSLAGSVÆRK 5

19 Rusvejledning

48 Servicedesk

47 Studenterrådgivningen



GoTutor.dk

Bliv lektiehjælper

GT_KU-folder_A5_CMYK_FINAL.indd   1GT_KU-folder_A5_CMYK_FINAL.indd   1 30/06/2022   13.3830/06/2022   13.38



Vi tilbyder lektiehjælp i alle fag på folke-
skole- og gymnasieniveau. 

Som lektiehjælper bliver du udfordret 
fagligt og personligt. Det er din op-
gave at undervise eleven samt skabe 
motivation og skole glæde. Du angiver i 
din ansøgning, i hvilke fag og på hvilke 
alders trin du kan og vil undervise. 

Hvorfor lektiehjælper  
hos GoTutor?

   Startløn på minimum  
135 kr. i timen

   Tjen op til 170 kr. i timen  
over tid

   Grundig uddannelse som  
lektiehjælper

   Fri adgang til materialer  
og  opgaver 

   Personlig reference fra 
GoTutor til dit CV 

   Løbende støtte og support 
fra GoTutor 

Din arbejdstid vil være fordelt over 
eftermiddage, aftener og weekender. 
Du vil typisk møde din elev én gang om 
ugen gennem flere måneder. Under-
visningen foregår som udgangspunkt 
hjemme hos eleven.

Få et meningsfuldt studiejob, 
og styrk dit CV!

Søg jobbet som lektiehjælper 
GoTutor.dk/bliv-underviser
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Velkommen til 

vores universitet
Det kan hurtigt blive overvældende, at starte på
universitetet - men bare rolig. Du træder ind i et
fællesskab, som kan bære dig gennem hele din
studietid.

Det kan være helt euforisk at starte på universitetet. Samtidig kan det også
være angstprovokerende, og man kan komme til at føle sig meget lille
blandt hundredvis af nye medstuderende, i helt nye omgivelser. Det er
vigtigt at huske på, at du ikke er alene. Vi har alle prøvet at blive
overvældet af alle de nye indtryk man får, når man starter på universitetet.
Vi er kommet godt igennem det - og det kan du også! For midt i alle de nye
indtryk, bliver du også en del af fællesskabet på RUC. Det er et fællesskab,
der kan løfte os gennem selv de sværeste og mest turbulente tider i de år,
du er studerende. Det fællesskab er grobunden for et godt og spirende
studiemiljø.

Noget af det absolut bedste, du kan gøre for dig selv er aktivt at melde dig
ind i fællesskabet. Tag del i det frivillige miljø herude i Trekroner. Brug
campus, og gør RUC til dit universitet. Der er utallige måder at gøre det på,
men fælles for os er, at vi alle sammen er med til at forme studiemiljøet,
universitetet og vores uddannelser. Det gælder uanset, om du sidder i
festudvalg eller er aktiv i en af de mange frivilligorganisationer, som f.eks.
dit lokale fagråd eller Studenterrådet.

Husk også, at lade være med at bekymre dig for meget. Ingen forventer, at
du ved det hele fra start. Så længe du har lysten til at deltage gør du dig
selv en kæmpe tjeneste, samtidig med at du gør en forskel for alle dine
dejlige nye medstuderende.

Tillykke med studiepladsen, velkommen til RUC og god studiestart. Vi
glæder os til, at få dig med i fællesskabet.

På vegne af Studenterrådet ved RUC,
Lauge Lunding Bach
Forperson 6



Lauge Lunding Bach,
Forperson for Studenterrådet ved RUC
Lauge Lunding Bach,
Forperson for Studenterrådet ved RUC
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Velkomsthilsen

fra rektor
Du starter på Roskilde Universitet i et jubilæumsår,
for i år fylder universitetet 50!

Fra begyndelsen har universitetet haft en eksperimenterende tilgang og en
dyb tværfaglighed, og du vil opleve, at det stadig gør sig gældende her 50 år
senere.

Det er ved at forene forskellige fagligheder, at vi løser virkelighedens
problemer. Vi ved, at den tilgang gør en forskel – også på arbejdsmarkedet.
Roskilde Universitet er et samfundsorienteret universitet, der udfordrer og
bidrager med kvalificerende viden til den offentlige debat. Forskere,
dimittender og studerende er med til at løse til at løse nogle af samfundets
problemer, tværfagligt og med udgangspunkt i naturvidenskab, humaniora,
teknologi eller samfundsvidenskab.

På Roskilde Universitet kommer du i projektarbejdet til at tage
udgangspunkt i problemer, du selv er med til at definere, samtidig med at du
følger kurser med et mere fast fagligt indhold. Den balance giver plads til
personlig motivation og til at være aktiv og ansvarlig i sin egen uddannelse.

Du vil som studerende opleve en nær kobling mellem forskning og
uddannelse, fordi du møder forskerne gennem vejledningen; og fordi det
problemorienterede projektarbejde bruger forskningens metoder. Du vil
møde engagerede forskere med spændende forskningsprojekter – som ofte
også gør deres forskning synlig og tilgængelig for samspil med
offentligheden. Det hører alt sammen med til at være et universitet, der vil
gøre en forskel i virkeligheden.

Jeg håber, du får en både socialt stimulerende og fagligt udfordrende tid
som studerende på Roskilde Universitet.
Rigtig god studiestart!

Hanne Leth Andersen
Rektor 8



Hanne Leth Andersen,
Rektor for Roskilde Universitet
Hanne Leth Andersen,
Rektor for Roskilde Universitet
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OVERBLIK

I dette kapitel kan du få et indblik i nogle af de fysiske
elementer eksisterende på campus, hvad man kan
bruge dem til og hvordan du kan finde rundt.
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HUMTEK
På den Humanistisk-Teknologiske Bachelor lærer
du at designe innovativ teknologi med fokus på
de mennesker, der skal bruge det.

HumTek er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Det første år har du
kurser om design, teknologi og mennesker, hvor du lærer teorier inden
for både det humanistiske og teknologiske område. Teorierne inddrager
du i praksis på design-workshops, hvor du arbejder hands-on med
konkrete værktøjer til læsning af designproblemer i en kreativ og
metodisk designproces.

Du bruger både teori og praksis, når du laver projekter, hvor du arbejder
med at analysere og løse komplekse designproblemer og forstå
teknologiske forandringsprocesser. Kurser, workshops og projekter har
ofte samarbejdspartnere fra virksomheder og græsrodsorganisationer.
Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Du kan
vælge blandt en lang række kombinationer – enten med begge fag inden
for humanistisk teknologi, eller med et fag fra humaniora, naturvidenskab
eller samfundsvidenskab.

Bygning 0Bygning 0

BiblioteketBiblioteket 12
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CAMPUS

Som studerende på Roskilde Universitet vil du dagligt have din gang på et
samlet universitet.

Det er vi meget glade for, da det hjælper os studerende til at møde
hinanden på tværs af fakulteterne. Det skaber et studiemiljø på tværs,
som man ikke kan finde på andre universiteter. Derved kan man altså finde
kammeratskaber med andre, som man ikke nødvendigvis studerer
sammen med. Roskilde Universitets studiemiljø er derved helt særligt og
du bliver en del af et stort og helt specielt fællesskab.

Imod sætning til mange andre universiteter, så
er vi på Roskilde Universitet samlet et sted. Der
er stor forskel på den viden vi opnår gennem
vores uddannelser, men der er ikke langt
imellem os som mennesker.

- Viden på tværs samlet et sted 

14
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KORT OVER

Du kan også hente 
appen ‘MazeMap’, 

som er 
et interaktivt kort 
over universitetet
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Reklame*
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Studenterrådet

Studenterrådet (SR) ved Roskilde Universitet er din
aktive studenterorganisation på RUC.

Vi laver både faglige kurser, fester
og arbejder i RUC’s organer for at
gøre vores universitet endnu
bedre. Vi knokler hver dag for at
hæve kvaliteten af vores
uddannelser - både socialt og
fagligt.

Lige siden RUC åbnede i 1972 har vi
samlet de studerende, og været
med til at udvikle det sociale miljø
og faglige indhold på universitetet.
Vi tror nemlig på, at vi opnår de
bedste resultater, når de
studerende får mulighed for,
at tage aktiv del i deres hverdag. Vi
glæder os til, at have dig med, og
gøre RUC endnu bedre sammen
med dig!

Vi er en række forskellige udvalg,
hver med vores eget fokus, som
tilsammen inkorporerer alle
aspekter af studenterlivet. At tage
del i en af disse udvalg, eller ved at
hjælpe med at afvikle en af deres
begivenheder, er en
fantastisk mulighed for at få nye
venner og opleve nye ting på RUC.

Du kan også tjekke sr-ruc.dk for
mere information, inklusiv vores
udførlige historie om SR på RUC,
samt hvordan du kan involvere dig,
hvis du er interesseret i at blive
medlem eller frivillig. Sørg for at
finde os på sociale medier, så du
kan holde dig opdateret og kontakt
os endelig, hvis du har nogle
spørgsmål.

17
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Bliv aktiv i SR
Der er mange måder, at være
aktiv i Studenterrådet på. Her på
siden kan du møde nogle af vores
udvalg. Vigtigst af alt er, at de er
åbne for alle, der vil være med!

Social Event Committee
(SEC)
SECs formål er at fremme det
sociale liv på RUC. Det gør de ved
at afholde fester og andre sociale
arrangementer for alle RUC-
studerende. Det er her, du kan få
realiseret dine vildeste fest
drømme, og prøve kræfter med at
arrangere, koordinere og afholde
både store og små events. SEC er
bl.a. holdet bag Boat Race og
Semesterstartsfesten, som løber
af stablen fredag d. 2. september
– og du er inviteret!

Universitetspolitisk
udvalg (UNIPOL)
UNIPOL er Studenterrådets
universitetspolitiske hjerte. Her
kan du være med til at diskutere
de sager, der er oppe i RUCs
styrende organer, og mere
generelt hvordan vi udvikler RUCs
uddannelser og studiemiljøet.
Udvalget er åbent for alle, så hvis
du har en sag, du synes UNIPOL
skal kæmpe for, så skal du bare
møde op!

Fagligt netværk (FANE)
I FANE kan du være med til at
planlægge og afholde faglige
events for dine medstuderende.
Kurserne er gratis, og supplerer de
kompetencer, vi får gennem vores
undervisning. Som aktiv i FANE er
du med til at vælge hvilke kurser
vi skal udbyde, og du får konkret
erfaring med planlægning og
afholdelse.

Landspolitisk udvalg (LPU)
I LPU drøfter vi den nationale
studenterpolitiske dagsorden, og
koordinerer samarbejdet med
vores landsorganisation Danske
Studerendes Fællesråd (DSF). LPU
er stedet for dig, hvis du har en
holdning til SU, studieboliger,
optagesystemet m.m.

Andre måder at være
aktiv på
Der er mange andre måder, du
kan være aktiv på. Læs mere om,
hvordan du kan være med til at
sætte dit fingeraftryk
på Studenterrådet på
vores hjemmeside sr-ruc.dk.
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Rusvejledning

Rusvejledningen bliver udført af Studenterrådet som skaffer en masse
nuværende universitetsstuderende, som skal være med til at guide dig og
dine medstuderende til hvad det vil sige at gå på universitetet.

Dine tutorer er, som sagt nuværende studerende, som er gået igennem en
grundig oplæring på en længere periode, med flere seminarer og kurser,
bl.a. fysisk og psykisk førstehjælp.
Derudover er det 100% frivilligt arbejde. Vi gør det fordi, vi synes det er
sjovt og givende. Så vær søde ved jeres tutorer, de gør det for jeres skyld.

Hvorfor laver vi rusvejledning?
Først og fremmest laver Studenterrådet rusvejledningen fordi vi mener, at
det er bedre når det er studerende, som står for rusvejledningen, da vi
trods alt er noget tættere på jer. Derudover så starter studiemiljøet med
de studerende og der er ikke nogle, som er bedre til at udvikle og drive et
studiemiljø end de studerende selv – vi er trods alt hverdagens eksperter.

Hvad er rusvejledning? 
Rusvejledningen er
introugerne på Roskilde
Universitet.
På RUC har vi afsat cirka 2
ugers tid inden jeres studie for
alvor starter til at give dig en
ordentlig introduktion til dit
hold og universitetet. I denne
periode vil du bl.a. blive
introduceret til det sociale
miljø, din studieretning, IT
systemerne og meget mere!



Velkommen 
på biblioteket

Universitetsbibliotekets bemandende
åbningstid er fra kl. 9.00 – 15.00 alle
hverdage. I dette tidsrum kan alle
komme ind i biblioteket.

I ugerne 27 - 31, den 23. december
(hvis denne er en hverdag) samt på
hverdage mellem jul og nytår er
bibliotekets bemandede åbningstid
fra kl. 9.00 – 13.00.

Der er adgang til biblioteket i
tidsrummet fra kl. 8.00 – 24.00 for
RUC-studerende og RUC-ansatte med
studie-/medarbejderkort, og din 4-
cifrede kode. Eksterne brugere kan få
adgang ved at henvende sig i
bibliotekets information i den
bemandende åbningstid og få
udleveret en kode.

Biblioteket findes ved siden af
hovedindgangen.

Derudover kan du finde litteratur til
dine projekter, book en bibliotekar
eller blot anvende biblioteket til at
læse eller lave gruppearbejde.

Book en bibliotekar

Book en bibliotekar er et tilbud til
alle RUC-studerende om hjælp til
informations- og litteratursøgning i
forbindelse med opgaveskrivning.
Med udgangspunkt i projektemnet
får du/I hjælp med:

• Valg af søgestrategi
• Udvælge relevante databaser
• At finde andre relevante kilder
• Tips til vurdering af internetkilder
• Råd om at holde styr på den
litteratur, du/I bruger

Tilbuddet gælder som nævnt alle
RUC-studerende, uanset om du/I
er på basis, overbygning, i gang
med speciale, masteruddannelse
etc.
.
Som nystartet studerende er det
en fordel at du/I har deltaget i
bibliotekets introkursus.
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LIVET SOM 

UNIVERSITETS-

STUDERENDE

Det kan være svært at starte på et nyt universitet.
Hvordan fungerer de forskellige basisretninger og hvad er
det man lærer om.

Det er spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare i dette
kapitel.

24
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HUMBACH
På den Humanistiske Bachelor får du både en
bred humanistisk viden og en specialisering i to
bachelorfag.

Det humanistiske område handler om at undersøge, forstå og forklare
hvordan det er vi som mennesker tænker, føler, handler og udtrykker os i
samspil med en kultur og den historiske tid, som vi er en del af.

Det første år på uddannelsen arbejder du tværfagligt med humaniora. På
fire grundkurser får du undervisning i sprogvidenskab, litteraturanalyse,
kommunikation, moderne medier, filosofi, videnskabsteori, historie,
kulturstudier, pædagogik og psykologi. Det giver dig viden om centrale
humanistiske begreber, teorier og metoder, som du kan bruge uanset
hvilken specialisering du vælger. Fra andet år begynder du at specialisere
dig i to bachelorfag. Du kan vælge blandt en lang række kombinationer –
enten med begge fag inden for humaniora, eller med et fag fra
samfundsvidenskab eller naturvidenskab.
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SAMBACH
På den Samfundsvidenskabelige Bachelor får du
både en bred viden om samfundsvidenskab og en
specialisering i et- eller to bachelorfag.

Samfundsvidenskab handler om at undersøge, forstå og forklare sociale,
økonomiske og politiske forhold i samfundet.

Det første år på uddannelsen arbejder du på tværs af
samfundsvidenskabelige fag og lærer bl.a. om økonomi, politiske systemer
og sociale forhold i samfundet. Det giver dig viden om centrale
samfundsvidenskabelige begreber, teorier og metoder, som du kan bruge
uanset hvilken specialisering du vælger.

På andet år begynder du at specialisere dig i et- eller to bachelorfag. Du
kan vælge blandt en lang række kombinationer. Enten som
enkeltfagsbachelor eller med to fag; enten med begge fag indenfor
samfundsvidenskab eller med et fag fra humaniora eller naturvidenskab.
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NATBACH
På den Naturvidenskabelige Bachelor er du tæt
på forskning fra første dag.

Fra den første dag på den Naturvidenskabelige Bachelor lærer
projektarbejdet dig at tænke og arbejde forskningsbaseret. Hvert
semester formulerer du, i samarbejde med din gruppe, et konkret
naturvidenskabeligt problem.

Ved semesterets afslutning skal I præsentere en forskningsbaseret
løsning, der bygger på videnskabelig litteratur og gerne egne
eksperimenter. På den måde får du ny viden, ved at bruge kursernes
videnskabelige teorier og metoder på konkrete problemstillinger, der
optager dig. I arbejdet med dine projekter er der tilknyttet en forsker, som
er vejleder igennem hele processen.

Det første år bliver du trænet i centrale naturvidenskabelige teorier,
metoder og modeller. Du lærer, hvordan man undersøger naturen med
eksperimenter, analyser og modeller gennem projektarbejde og på kurser.
Derudover vælger du kurser indenfor biologi, datalogi, fysik, geografi,
kemi, matematik, miljø og statistik.

Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Du kan vælge
blandt en lang række kombinationer – enten med begge fag inden for
naturvidenskab, eller med et fag fra humaniora eller samfundsvidenskab.
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HUMTEK
På den Humanistisk-Teknologiske Bachelor lærer
du at designe innovativ teknologi med fokus på
de mennesker, der skal bruge det.

HumTek er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Det første år har du
kurser om design, teknologi og mennesker, hvor du lærer teorier inden
for både det humanistiske og teknologiske område. Teorierne inddrager
du i praksis på design-workshops, hvor du arbejder hands-on med
konkrete værktøjer til læsning af designproblemer i en kreativ og
metodisk designproces.

Du bruger både teori og praksis, når du laver projekter, hvor du arbejder
med at analysere og løse komplekse designproblemer og forstå
teknologiske forandringsprocesser. Kurser, workshops og projekter har
ofte samarbejdspartnere fra virksomheder og græsrodsorganisationer.
Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Du kan
vælge blandt en lang række kombinationer – enten med begge fag inden
for humanistisk teknologi, eller med et fag fra humaniora, naturvidenskab
eller samfundsvidenskab.
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VORES 

FÆLLES-

SKABER
Når du som ny studerende starter på et universitet, er

det ikke kun på din uddannelse – det er også på

Roskilde Universitet du starter. Dette kan nemt

forsvinde i hverdagen, men du er faktisk blevet en del

af et stort fællesskab. I dette kapitel vil vi prøve at

introducere dig for, hvad dette store fællesskab

indebærer.
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Lokale fællesskaber
I dette kapitel vil du blive introduceret til en række forskellige
fællesskaber, som du har indflydelse på, blot ved at være studerende på
Roskilde Universitet. Fagrådene er til for de studerende, og derved har du
også ret til at få din mening hørt, i dit lokale fagråd.
Men hvad er et fagråd, og hvad kan de hjælpe med?

Der er 4 fagråd på RUC, ét på hvert institut. Fagrådene er lokale
studenterorganisationer, der laver sociale og faglige events, og
repræsenterer de studerende i den lokale studenterpolitik, der er med til
at udvikle indholdet og strukturen af din uddannelse. Bedst af alt er, at de
er åbne for alle, og det koster ikke noget at være med. Hvis du ikke har
lyst til at engagere dig i dit fagråd, kan du stadig få hjælp fra dem, hvis du
kommer i klemme under din uddannelse, eller hvis du f.eks. har gode
idéer til, hvordan man gør kurserne eller det sociale studiemiljø bedre.

34



HumRådet er en organisation for alle humaniorastuderende.
Vi er stærkt repræsenteret i studienævnet på HumBach, hvilket betyder,
at vi har en stærk stemme i det organ, der har stor indflydelse på,
hvordan humaniorauddannelsen på RUC skal formes.

HumRådet organiserer både sociale og faglige arrangementer for
humaniora studerende, der alle har til formål at styrke studiemiljøet på
HUM. For eksempel står vi for forskerfrokoster, hvor studerende kan få
et måltid mad og høre om ny, humanistisk forskning. Humrådet
organiserer også en fagbar, BARistoteles, hvor man kan nyde en øl eller
en kop kaffe med venner og hilse på vores maskot, HUMmeren.

Uden jer studerende er vi intet – derfor vil vi meget gerne høre fra jer,
hvis der er noget, vi kan gøre for at forbedre forholdene på HUM. Har I
lyst til at være med i HumRådet, er I også meget velkomne!

Følg os på vores Facebook: “HumRådet ved RUC” og vores instagram:
“humraadetruc”. Hvis I har brug for at komme i kontakt med os, kan I
altid skrive til vores Facebook!
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Reklame*
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SAMRådet er en studenterpolitisk organisation for SAM-studerende, og vi
kæmper for at skabe et endnu bedre SAB og SIB. SAMRådet består af nye
såvel som ældre studerende, og hvert basishold har ret til en plads i vores
bestyrelse. Dem, der engagerer sig i SAMRådet, er med til at forme, hvad
vi laver. Fælles for vores aktiviteter er, at de støtter op om at styrke det
sociale og/eller faglige studiemiljø på SAM.

Vi repræsenterer også de studerende i studienævnet, som er et
demokratisk organ, der bl.a. har ansvaret for den undervisning, du skal
have på universitetet. SAMRådets organisatoriske opbygning sikrer, at der
er direkte forbindelse fra hvert basishold til studenterrepræsentanterne i
studienævnet, til vores bestyrelse og Studenterrådet.

SAMRådet er partipolitisk uafhængig og åben for alle, der går på SAM. Du
bestemmer selv, hvor meget du vil engagere dig, og hvad du gerne vil
lave. Vores møder og udvalg er åbne, og som aktiv i SAMRådet får du et
godt netværk på RUC, medindflydelse og mulighed for at gøre en forskel
for dig selv og dine medstuderende.

Du kan følge os på www.facebook.com/rucsamraad - og du kan kontakte
os på samraad@ruc.dk
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HumTek Rådet er fagrådet på den humanistisk-teknologiske bachelor på
RUC. At være humteker er dog mere end bare at være studerende for os.
HumTek er en sammensmeltning af både teoretisk og praktisk
undervisning, som udstyrer de studerende med enestående færdigheder.

Grundstenene for uddannelsen er mennesker og teknologi. Gennem denne
form for tværfaglighed ser vi, at vores studerende bliver stærke individer,
som kommer med kreative løsninger på problemer i den virkelige verden.
Det er disse værdier, vi i HumTek Rådet, støtter og gerne vil hjælpe med at
vedligeholde for den enkelte studerende samt HumTek som et organ. Dette
være sig gennem sociale og faglige arrangementer, som vi afholder for at
understøtte denne form for udvikling for de studerende i et akademisk
miljø.

Vores mål er at være tilstedeværende og repræsentere den individuelle
studerende i tæt samarbejde med de andre studenterrepræsenterede
organer på RUC. Vores mål er at være en værdsat repræsentant for hver
enkelt studerende, at afholde arrangementer både sociale og faglige, samt
stå til rådighed for vores medstuderende og kunne svare på eventuelle
spørgsmål, der måtte opstå.

Vi er de studerende på HumTeks stemme, og vi står sammen for at skabe et
uddannelsesmiljø, der er en HumTek studerende værdig!
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NATRådet

NATRådet er et fagråd for de naturvidenskabelige uddannelser på Roskilde
Universitet. Som studerende på de naturvidenskabelige uddannelser har
du indflydelse på, hvad der skal ske i NATRådet – da vi repræsenterer dig.

NATRådet er for tiden i gang med at nytænke sig selv, derfor er det på
nuværende tidspunkt en gylden mulighed for dig at få større indflydelse på,
hvad rådet skal lave.
NATRådet arbejder både socialt og politisk. Eksempelvis ville du kunne tage
fat i NATRådet, hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet i en
eksamenssituation, eller på anden vis kommer i klemme under din
uddannelse.

Derudover vil NATRådet arbejde for mere sammenhold på de
naturvidenskabelige uddannelser. Eksempelvis gennem sociale
arrangementer således, at de naturvidenskabelige studerende kan lære
hinanden bedre at kende.

Derudover er det vigtigt, at der er studerende i NATRådet, som kan hjælpe
med både det sociale og det faglige arbejde.

Så hvis du kunne tænke dig mere indflydelse på din uddannelse og
studiemiljøet på de naturvidenskabelige uddannelser, så tag kontakt til
Studenterrådet og hør mere om muligheden.
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Engagér dig i 
fællesskabet! 
Universitetslivet er meget mere end bare studiet
og bøgerne, men for at opleve de ekstraordinære
dele af universitetslivet skal du turde springe ud i
det.

Du kan måske nikke genkendende til følelsen af nervøsitet, når du skal
starte på noget nyt. Dette er formentlig også ligeledes tilfældet, når du
starter på universitetet, men også når du skal have nye oplevelser på
universitetet. Vi håber, at du vil forsøge at overkomme nervøsiteten og
springe ud i de fantastiske fællesskaber, som vi har på RUC.

Derudover viser forskning fra Danmarks Evalueringsinstitut, at en lang og
social studiestart kan være med til at forebygge frafald!
Selvom du måske ikke har tiden til at deltage i hele introperioden, så frygt
ej, du behøver ikke at deltage i det hele. Men det kan være en god måde,
at få indsigt i de forskellige muligheder, der er på RUC.

På Roskilde Universitet er der virkelig mange foreninger, grupper og
fællesskaber. Der er nærmest alt til enhver smag, lige fra en
madlavningsklub til diverse kulturklubber. Hvis det utænkelige skulle ske,
og der ikke er en forening, der passer ind i dine interesser, så har
universitetet massere af midler, så du selv kan starte den!

Den vigtigste pointe du kan tage med fra dette er: Engagér dig! Da det er
medvirkende til, at du er med i et større fællesskab, så studiet ikke blot er
en pligt. Studiet bliver derimod noget, som du vil se frem til, da du møder
en masse venner og bekendte og bliver en del af noget større!
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FIND HJÆLP
Som universitetsstuderende er der mange ting, man
skal have styr på. Det kan være svært selv at have
overblik over alt fra SU til studieplanlægning og
kursustilmeldinger, og alt det, du ellers kommer til at
støde på hen ad vejen. Det kan også blive svært at finde
overskud til alt det, du gerne vil nå. Heldigvis behøver
du ikke have svar på alle spørgsmålene selv. Der er
hjælp at hente til både praktiske spørgsmål om SU og
studieplanlægning, og dybere problemstillinger som
eksamensangst og studiestress.
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Samtalerne er gratis, jeg har tavshedspligt og fører ingen journaler og du
kan få det antal samtaler, du ønsker.
Måske ønsker du at være i et rum, hvor vi ikke skal nå noget. Fik du ikke
sagt hvad du ville, bestiller du blot en ny tid.
Hvad kan du tale om? Der er ingen begrænsninger, her er et par
eksempler:

Måske føler du dig stresset, forvirret, nedtrykt, usikker, ked af det. Måske
oplever du ikke at være ’god nok’. Sociale medier og festkultur kan
opleves som et pres. Det kan være svært at finde sin plads på studiet eller
i projektgruppen. Mange er taget langt væk fra familie og lokalsamfund og
længes hjem. Måske har du det fint, men har lyst til at tale med en
udenforstående.

Eksistentielle og filosofiske samtaler er også en mulighed.
Samtalerne hos mig kan have fokus på perspektivforandring. Nye
forståelser kan opstå, der gør en vigtig forskel.
Sorg og tab: Hvis du har mistet en tæt relation og er ramt af sorg, så stiller
jeg mig til rådighed for samtaler akut eller hurtigst muligt.
Alle er velkomne. Skriv en mail og du får svar samme dag eller senest efter
et døgn.

Studenterpræsten 

tilbyder samtaler

’Det præstationsfrie rum’
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Kontakt: upe@ruc.dk

Hjemmeside: pastor.ruc.dk

Ulla Pierri Enevoldsen
Universitetspræst på RUC
Ulla Pierri Enevoldsen
Universitetspræst på RUC

45

mailto:upe@ruc.dk


På Student Hub, kan du finde:
Studieadministrationen
Finde svar om eksamen, tilmelding og afmelding af 
studieaktiviteter, forhåndsgodkendelse, merit, specialer, 
dispensationer, eksamensbeviser, SU, orlov og barsel mv.
Studie og karrierevejledningen
Find vejledning om studieplanlægning, praktik, speciale, job og 
karriere, arrangementer samt dispensationsmuligheder. 
Udlandsophold
Her kan du læse om hvilke typer af udveksling der er, deadlines 
og planlægning, de forskellige udvekslingsprogrammer og 
RUCs udvekslingsaftaler. 46



Studenterrådgivningen på RUC tilbyder hjælp i form af samtaleforløb hos
psykolog og socialrådgiver. Samtalerne kan have karakter af terapi,
coaching, rådgivning og kan være relevant i forbindelse med stress,
studietvivl, nedtrykthed og depression, eksamensangst, udfordringer med
studiestart, perfektionisme, tab og sorg, specialeproblemer,
koncentrationsproblemer, gruppekonflikter, og meget mere.
Tilbuddet er gratis og anonymt og gives enten i form af individuelle
samtaler eller som gruppeforløb, og der er onlinegrupper om eksempelvis
speciale, eksamensangst, studiemestring, stress. Eksamensangst-og
specialegruppen er 'drop-in'-grupper, hvilket betyder, at man kan bruge
dem det antal gange, man har brug for, og man behøver ikke deltage hver
gang. Studenterrådgivningen holder også workshops for studerende om
flere af de samme temaer.

Du kan finde os her: www.srg.dk/da/få-hjælp

En ting som vi har arbejdet rigtigt meget med på
RUC er, at sørge for, at studerende har et sted de
kan gå hen, hvis de har nogle problemer. Dette
arbejde har resulteret i, at du som studerende på
Roskilde Universitet har mulighed for gratis
psykologhjælp - og der er langt kortere ventetider
end hos de almene praksisser.

Gratis psykologhjælp/rådgivning til 

studerende
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Er strømmen gået?
Skal du bruge en fest tilladelse?
Er der nogle som har stjålet alle dne borde?
Arbejder internettet mod dig?
Mistet dit studiekort?
Har du brug for at låne lyd eller video udstyr?
Disse problematikker hører under Servicedesk og kan løses ved at sende dem
en mail eller møde dem fysisk
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WE TAKE 

CARE OF 

EACH OTHER 

AT RUC
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RUC has a zero-tolerance policy 
regarding abuse of any kind.

If you experience abusive 
behaviour, you can contact

Take-care-confidential@ruc.dk

The HR department at RUC 
will receive your email and 

will deal with the matter 
confidentially
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OPSLAGS-

VÆRK
Vi ved godt, at det kan være overvældende at starte på
universitetet. I introugerne bliver du fyldt med
umætteligt mange informationer, og du kan umuligt
huske dem alle. Derfor har vi udarbejdet denne sektion i
studiehåndbogen, som du kan bruge som et
opslagsværk, hvis du er i tvivl om, hvad de forskellige
ting er. Du kan også bruge den til at finde en masse
nyttig information om universitetet og dit studie.
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Unileksikon
Studenterrådet
Studenterrådet er vores alle
sammens fælles
interesseorganisation som
studerende på Roskilde
Universitet. Vi har eksisteret siden
RUC åbnede i 1972 og består af
studerende og kæmper for de
studerendes interesser. Du er som
studerende altid velkommen til at
komme og få din mening hørt og
måske endda bidrage til at
forbedre vores universitet? Vi har
repræsentanter fra samtlige fagråd
i vores bestyrelse, så alle
studerende – på tværs af
faglighederne – er repræsenteret.
Derudover arbejder vi for at
forbedre studiemiljøet og
uddannelserne. Vi står også for
introugerne og denne håndbog,
som du læser i. Du kan finde os på
facebook eller på sr-ruc.dk, hvis du
har brug for at komme i kontakt
med os.

UNI-SPROG

Akademisk råd
Akademisk råd er det rådgivende
organ for rektoratet. Her sidder
vores rektor Hanne, undervisere og
studerende. Det er her, hvor de
studerende kan få indflydelse på de

større beslutninger, som bliver taget
på universitet, som fx.
Kandidatreformen,
udflytningsaftalen mm. Der er valg til
Akademisk råd hvert år og
Studenterrådet har repræsentanter
fra alle institutter for at samtlige
studerendes interesser er
repræsenteret.

Eduroam
Eduroam er det trådløse netværk,
som anvendes på universitetet. Du
skal installere eduroam og logge
ind med dit RUC login. Når du er
logget ind på din enhed, vil du
have internet forbindelse på både
Roskilde Universitet, men også
andre universiteter, hvis du en dag
skulle komme forbi sådan et.

ECTS
Dine fags størrelse er målt i ECTS-
point. Et almindeligt semesters
arbejde er normeret til 30 ECTS-
point. Du kan derved vurdere dine
fags størrelse ved at se, hvor
mange ECTS-point de er vægtet
med.
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Eksamen
På Roskilde Universitets findes der
flere forskellige former for
eksamen. Der er fx skriftlige
hjemmeopgaver, skriftlige
stedprøver, mundtlige eksamen,
aktiv undervisningsdeltagelse osv.
Hvert kursus har en beskrivelse,
som afgør hvordan kurset vurderes
og bestås.

Faglitteratur
Før undervisningen begynder,
laves der en pensumliste, som kan
findes på academicbooks.dk. Det
er dit eget ansvar at købe eller
låne de bøger, som du har brug for
til dine kurser. Du kan også finde
andet faglitteratur på nettet eller
biblioteket. Derudover kan du
finde brugte bøger på diverse
facebooksider, hvis du ønsker at

spare nogle penge.

Fagråd
Fagråd er de
studenterorganisationer, som
repræsenterer de studerende
lokalt på institutterne. Fagrådenes
aktiviteter og projekter afhænger
af, hvad der rør sig på deres
fagområde. Ofte vil du se
fagrådene deltage i udviklingen af
uddannelserne i studienævnene,
lave faglige temadage og sociale
events. Fagrådene er med andre
ord et sted, hvor du konkret kan få
indflydelse på din uddannelse og
dit studiemiljø.

Forelæsning
På universitet foregår en stor del
af undervisningen ved
forelæsninger. Mange
forelæsninger finder sted i
auditorier eller større lokaler og
minder mere om et foredrag end
klassisk
klasseværelsesundervisning, som
du måske kender fra gymnasiet.

Institut
Et institut er hovedafdelingen for
en række uddannelser på
universitetet. På Roskilde
Universitet har vi 4 institutter:
Kommunikation og Humanistisk
Videnskab, Mennesker og
Teknologi, Samfundsvidenskab og
Erhverv samt Naturvidenskab og
Miljø. Institutterne ledes af en
dekan, som rådgives af et
institutråd, hvor både personale,
forskere og studerende er
repræsenteret.

Institutråd
Institutrådene består af
studerende og ansatte, som
rådgiver institutledelserne om
udviklingen af institutterne. Her
har de studerende mulighed for at
påvirke større beslutninger, der
bliver truffet og implementeret på
institutterne. Der er valg til
institutrådene hvert år.
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Intra.ruc.dk
Intra.ruc.dk fungerer som en
online platform, der for dig som
studerende kan benyttes, når du
søger praktiske informationer om
dit studie, campus eller noget helt
tredje. Denne side rummer links til
andre platforme, som du helt
sikkert skal bruge i forbindelse
med din uddannelse. Det kunne
eks. være bestilling af studiekort,
parkeringstilladelse eller fornyelse
af kodeord. Siden fungerer
dermed som en værktøjskasse til
de online platforme.

Moodle
Moodle er en særlig vigtig
platform, som du skal gøre dig
bekendt med under din
uddannelse. Her finder du en
oversigt over dine kurser og
dermed, hvad du skal forberede
eller forvente af de enkelte
kursusgange. Det er vigtigt at gøre
sig bekendt med denne platform,
da dine undervisere også bruger
den til at informere dig og
dine medstuderende om
ændringer osv. i forbindelse med
kurset.

Kursus
Din uddannelse er bygget op af en
masse kurser og projekter. Nogle
kurser er obligatoriske, mens
andre kan du frit vælge, hvilket
kursus du ønsker. Du kan finde
flere oplysninger omkring de
forskellige kurser på study.ruc.dk,
som er RUCs online kursuskatalog.

Projekt
Et projekt er lidt ligesom en
bachelor opgave. Men frygt ej, der
er selvfølgelig ikke ligeså høje
forventninger som ved bachelor
opgaven! På et almindeligt
fuldtidssemester skal du skrive et
projekt. Et projekt er en skriftlig
opgave, som du skal skrive inden
for nogle af de kurser, som du
tager. Projektet er i høj grad styret
af dine egne interesser, da du helt
selv vælger emne, selvfølgelig
inden for kursets område.
Projektet starter allerede i starten
af semesteret og afsluttes i
slutningen ved at aflevere det
skriftlige produkt, som du senere
skal op og forsvare mundtligt.
Derudover får du tilknyttet en
vejleder, som er forsker eller
underviser, som skal hjælpe dig
med at guide projektet.
Projektarbejdet foregår typisk i
gruppeformat.

RUCmail
Alle studerende og ansatte får
deres egen mail, som også
fungerer som dit RUC login. Det er
vigtigt at tjekke sin mail ofte, da
det er her der kommer beskeder
fra undervisere,
studieadministrationen og andre
relevante beskeder fra
universitetet.
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Rektor
Rektor er den øverste ansvarlige
for den daglige ledelse af
universitet. Siden 2014 har Hanne
Leth Andersen været ansat som
rektor på RUC. Hun er den eneste
kvindelige rektor blandt de danske
universiteter og blev i 2021
udnævnt til ridder af Æreslegionen
i Frankrig.

TAP
TAP er en forkortelse for Teknisk-
administrativt personale, hvilket er
alle de medarbejdere på
universitet, som ikke er forskere
eller undervisere, men som
alligevel er med til at få RUC til at
køre rundt og hænge sammen.

VIP
VIP er en forkortelse for 
Videnskabeligt personale, hvilket 
betyder forskere og undervisere.

STADS
STADS står for studieadministrativt
datasystem, og det er det system
du skal du bruge, når du undervejs i
din uddannelse skal tilmelde dig
kurser eller projekter. Ydermere
kan du benytte siden til at tjekke
dine resultater i oversigten over
nyligt afsluttede eller tidligere
eksamener. Det er også denne side,
som du skal brugere senere i din
uddannelse, når du skal tilmelde
dig bachelor- og speciale opgaven.
Du kan logge ind på STADS på
stadssb.ruc.dk.

Studiekort
Alle studerende kan bestille et
studiekort på intra. Studiekortet
fungerer som nøglekort, så du kan
komme ind i de bygninger du har
rettighed til på tidspunkter, hvor
universitet måske ikke er åbent.
Derudover kan det skaffe dig
studierabatter hos en masse
butikker, museer osv. Endeligt
fungerer det også som legimitation
til eventuelle eksamener, så husk

at medbringe det til eksamen.

Studienævn
Studienævnene er de organer, der
træffer beslutninger om indholdet
af og opbygningen af din
uddannelse. De bestemmer over
kurser, projekter og eksamener.
Derudover behandler de også
dispensationsansøgninger, hvis du
f.eks. får brug for at søge om et
ekstra eksamensforsøg.
Studienævnene består af 50%
studerende og 50% videnskabeligt
personale, og der er typisk valg til
studienævnene én gang om året.

Studieordning
Studieordningen beskriver hvilke
studieelementer, din uddannelser
er bygget op af, og hvad der
kræves af dig for at bestå dem.
Studieordningen er dermed det
allervigtigste dokument i
planlægningen af dit studie - så
sørg for at sætte dig ind i den!
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Study.ruc.dk
Study.ruc.dk er RUCs online
kursuskatalog. Det er her du finder
oplysninger omkring hvilke kurser
der bliver udbudt, uddybende
beskrivelser af kurset, dets
læringsmål, bedømmelseskriterier,
eksamensform, forventet
arbejdsindsats osv.

Tutor
En tutor – eller rusvejleder – er en
studerende, som har fået til opgave
at byde de nye studerende på
universitetet velkommen.
Tutorerne står for at afholde
rusture og planlægge introugerne.
Derudover kan de hjælpe dig med
at svare på alverdens spørgsmål om
dit studie og universitetet.

Univalg
Hvert år er der valg på Roskilde
Universitet til Akademisk Råd og
diverse Studienævn. Det er vigtigt,
at samtlige studerende stemmer,
for det viser ledelsen, at de
studerende går op i, hvad der sker
på universitetet og deres
uddannelse. Det er de studerendes
mulighed for at vise, at vi vil have
indflydelse på beslutningerne, der
træffes mht. vores uddannelse.
Derudover støtter det op omkring
de demokratiske processer og
styrker vores studenterdemokrati.
Her stiller Studenterrådet blandt
andet op og tager altid gerne en
snak om universitetet, hvad der kan
gøres bedre, en general hyggesnak
eller for at svare på eventuelle
spørgsmål.

Universitetsbestyrelsen
Som universitetets øverste
myndighed har bestyrelsen til
opgave at varetage universitetets
interesser som uddannelses- og
forskningsinstitution. Bestyrelsen
består af 5 eksterne
repræsentanter, 1 VIP
repræsentant, 1 TAP repræsentant
og 2 studerende, som bliver valgt
for en 2 årig periode ved Univalg.
Her stiller Studenterrådet bl.a. også
op, for at sikre, at de studerendes
interesser bliver tilgodeset i den
øverste myndighed for
universitetet.
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HVAD SKAL JEG LAVE, 

NÅR JEG IKKE 

STUDERER?

Fagråd
Studenterrådet består af
repræsentanter fra de 4 fagråd og
en masse andre medlemmer, som
bliver valgt ind på
generalforsamlingen. Det er dit
lokale fagråd, som har til opgave at
forbedre din uddannelse, tage
vare på dine uddannelsesmæssige
problematikker, samt at forbedre
studiemiljøet. Fagrådene er
Studenterrådets øjne og ører på
de forskellige uddannelser og er
dermed nøglen til, at vi kan
varetage alle de studerendes
interesser. Så hvis du kunne tænke
dig at være med til at forbedre din
uddannelse eller dit studiemiljø, så
meld dig ind i dit fagråd!

RUCbar (og især 
torsdagsbar)
Langt de fleste universiteter har en
fredagsbar. Det har vi også på
RUC, men der har de fleste
mennesker tømmermænd og kan
ikke rigtigt komme ud af sengen,
fordi på RUC er det om torsdagen,
at det går ned. Dette er et oplagt
sted at tage en fyraftensøl og lære
dine medstuderende at kende –
både dem på dit eget hold og på
tværs af uddannelserne.
RUCbar er drevet af frivillige
studerende og derfor er der også
meget studievenlige priser, da de
ikke har interesse i at lave verdens
største overskud.

Andre foreninger
En af de fede ting ved RUC er, at
der er over 80 frivillige foreninger
lige fra brætspilklubber til kor. Der
er lidt for enhver smag,, og hvis du
mener, at der mangler en
forening, så er der midler til at
starte den. Så tøv ikke med at
være aktiv på RUC også udenfor
læsningen!

Studiejob
Mange studerende vælger at
afprøve deres faglige
kvalifikationer og kompetencer i et
studiejob. Dette er en god måde at
afprøve sine færdigheder.
Derudover kan det også være med
til at sikre dig et job i fremtiden,
hvis du ender i et godt job.

HVOR KAN JEG FÅ 

HJÆLP?

Børn
Hvis du har eller får børn under dit
studie, kan du få ekstra SU-klip
eller forsørger tillæg. Derudover er
der både vuggestuer, børnehaver
og skoler tæt på universitetet.

Eksamensangst
Mange studerende kæmper med
nervøsitet i forbindelse med
eksamen. Du kan få hjælp til at
håndtere eksamensangst hos
Studenterrådgivningen. srg.dk
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Fagforeninger
En fagforeninger rådgiver, hjælper
og forhandler løn og
ansættelsesforhold for dets
medlemmer. En fagforening er en
interesseorganisation, som aktivt
forsøger at påvirke
arbejdsmarked- og
uddannelsesforhold til gavns for
dets medlemmer. Nogle
fagforeninger tilbyder
medlemskabs til studerende til
nedsatte priser. Derudover har de
fleste fagforeninger også en række
tilbud, som dets medlemmer kan
anvende, f.eks. billig
studieforsikringer.

Handicap og særlige behov
Har du et handicap eller et særligt
behov fx ordblindhed, kan du altid
tale med en studievejleder om
dine behov på studiet. Du har også
mulighed for at søge
handicaptillæg til din SU og
Specialpædagogisk støtte (SPS), i
form af tekniske hjælpemidler,
studiestøttetimer, ergonomiske
hjælpemidler eller lignende.

Studenterrådet
Er du stødt ind i et problem på dit
studie? Det kan være alt fra hvor
du skal søge hjælp til større ting,
som fx en følelse af, at du er blevet
uretfærdigt behandlet, så er vi der
for at hjælpe dig.
Studenterrådet holder til på
førstesalen i bygning 13 i lokalet
kaldet ”blå stue”, som ligger lige
ved siden af køkkenet.

Studenthub
På Roskilde Universitet har vi
samlet vejledning, SU,
dispensationer, merit, udveksling
og meget mere et sted. I
Studenthub kan du finde
studievejledere, SU kontoret, og
generelt bare de fleste
administrative spørgsmål.
Studenthub har åbent alle
hverdage udover onsdag.
Studenthub kan findes i bygning 1,
lige ved siden af kantinen.

Studie- og 
karrierevejledningen
Studie- og karrierevejledningen
ligger i Studenthub og kan hjælpe
med alt fra, hvordan du skal
planlægge dit studie, hjælp med
dispensationsmuligheder, praktik,
job og karriere muligheder og
meget mere. Så kig forbi
Studenthub, hvis du har brug for
hjælp med de administrative ting
eller hvis du har brug for
vejledning.

Psykologhjælp
Som RUC studerende har du
adgang til helt gratis
psykologhjælp, uanset om årsagen
er studiet eller noget helt andet,
der gør, at du har behov for
hjælpen.
Så tag endelig fat i
studenterrådgivningen, hvis du har
brug for hjælp.
srg.dk/få-hjælp
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DJØF REKLAME

Projekt arbejdeProjekt arbejde

Introdagene på RUCIntrodagene på RUC
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